
  
  دستور ا�تحاد الوطني لشباب وطلبة إرتريا

  
  

  -:مقدمة
إن ت��اريخ ا�تح��اد ال��وطني لش��باب وطلب��ة ارتري��ا ھ��و ت��اريخ حاف��ل بالنض��ال 
والتضحية والوفاء لھ�ذا ال�وطن المعط�اء  ، فف�ي فت�رة تقري�ر المص�ير ن�اھض الش�باب 

ي والني�ل ا;رتري مختلف ا�نظمة ا�ستعمارية  التى كانت تطمع ف�ي الت�راب ا�رت�ر
من عزيم�ة ومقوم�ات الش�عب ، كم�ا تجل�ي دور الش�باب والط�<ب خ�<ل فت�رة الكف�اح 
المس��لح بص��ورة بھي��ة وذل��ك م��ن خ��<ل مش��اركتھم الفعال��ة  ف��ي رف��ع ال��روح المعنوي��ة 
للمقاتلين وزيادة توعي�ة الش�عب بض�رورة العم�ل المس�لح  والتعري�ف ب�الثورة ودعمھ�ا  

  .للدفاع عن الوطن ضد ا�ستعمار ا�ثيوبي وتبني أھدافھا ومن ثم حمل الس<ح
كم��ا ق��ام الش��باب والط��<ب ب��دور رائ��د ُغ��داة التحري��ر وو;دة الدول��ة ا�رتري��ة 
حيث أنخرطوا بكافة مستوياتھم في مرحلة  بناء وطن قوي ومعافى، وح�ين تعرض�ت 
الب<د لحم<ت الغزو اZخيرة ھب الشباب للدفاع عن الب<د و تجلت صور أخ�رى م�ن 

ر البطولة  التى سطرت م<محھا تلك الدماء النقية التى أك�دت إس�تحالة الني�ل م�ن صو
  .المكتسبات الوطنية  

ومن أجل بناء وطن ذو سيادة ينعم  فيه أبنائه بالحرية والرفاھية والعدالة شمر 
الشباب ع�ن س�واعدھم وكرس�وا ج�ل طاق�اتھم ومق�دراتھم لتحقي�ق ذل�ك الحل�م وتس�لحوا 

والوف��اء والص��مود  واZم��ل والمعرف��ة ف��ي كاف��ة المي��ادين ، وكان��ت با�يم��ان والص��بر 
  . التضحية والفداء سمتھم 

وظ��ل دورا�تح��اد ال��وطني لش��باب وطلب��ة إرتري��ا وبك��ل فخ��ر ج��زء م��ن ذل��ك 
الت��اريخ البط��ولي للش��عب ا�رت��ري ، وبا�ض��افة ل��ذلك ف��إن ا�تح��اد ال��وطني لش��باب 

ويتحم��ل المس��ؤولية الكامل��ة للحف��اظ علي��ه وطلب��ة إرتري��ا يعتب��ر الوري��ث لھ��ذا الت��اريخ  
وتوريث�ه لcجي��ال القادم��ة م��ن خ��<ل العم��ل عل��ى تحقي��ق ك��ل الغاي��ات الت��ى قُ��دمت م��ن 

  . أجلھا التضحيات
ويأتي ھذا الدستور ليُحدد اZُط�ر الت�ى يج�ب أن يرتك�ز عليھ�ا ا�تح�اد ال�وطني 

فافية والدق��ة ف��ي لش��باب وطلب��ة إرتري��ا لتحقي��ق تل��ك اZھ��داف الس��امية  م��ن خ��<ل الش��
 . التنظيم والعمل



  الفصل ا�ول
  ا�سم ،الھوية ، لسان وشعار ا�تحاد

   1المادة 
  ا�سم 

  ا�تحاد الوطني لشباب وطلبة إرتريا: إسم ا�تحاد ھو          
  2المادة 
  الھوية
لع��ب ا�تح��اد ال��وطني لش��باب وطلب��ة إرتري��ا دوراً اساس��ياً ف��ي نض��ال الش��عب         

د ا�ستعمار خ<ل خمسينيات القرن الماضي، كما شارك ا�تحاد ال�وطني  ا�رتري ض
لشباب وطلبة إرتريا وبكل فعالية  في النضال الجماھيري الذي قادت�ه الجبھ�ة الش�عبية 

  .حتى تحقق إستق<ل الب<د
وإن ا�تحاد الوطني لشباب وطلبة إرتريا منظمة وطنية وديموقراطية تنخرط كغيرھا 

لحكومي��ة والوطني��ة  ف��ي عملي��ة بن��اء ال��وطن وال��ذود عن��ه وذل��ك ع��ن م��ن المؤسس��ات ا
ويعم�ل . طريق تحمل المسؤولية التاريخية بإعتب�اره وري�ث لت�اريخ التض�حية والف�داء 

ا�تحاد الوطني لشباب وطلبة إرتريا عل�ى خل�ق جي�ل ق�وي ومع�افى ق�ادر عل�ى تحم�ل 
ال��وطن وحماي��ة الش��عب  أمان��ة الش��ھداء ويتمت��ع ب��روح القي��ادة و المس��ؤولية ف��ي بن��اء

  .والعمل على تحقيق  النمو وا�زدھار
إرس�اء أرض�ية ص�لبة لتحقي�ق  كما يعم�ل ا�تح�اد ال�وطني لش�باب وطلب�ة إرتري�ا عل�ى

أھ��داف وطموح��ات الش��باب والط��<ب ا�رت��ريين دون أي تميي��ز ف��ي مج��ا;ت التعل��يم 
ى، و ينش���ط والتأھي��ل والتط���ور والرياض��ة والثقاف���ة وكاف��ة مج���ا;ت التط��ور اjخ���ر

الش�باب والط�<ب وبفاعلي�ة ف�ي كاف�ة أرج�اء ال�ب<د ف�ي تنفي�ذ ب�رامج التأھي�ل السياس��ي 
وا;قتصادي وقضايا وبرامج ا;تحاد ا;خرى ، بدأ من الفيافي البعيدة وحت�ى عواص�م 

  ..  اZقاليم أعتماداًعلى أمكانيات ا�تحاد المستقلة و الذاتية لتنفيذ تلك البرامج
  

ال�وطني لش�باب وطلب�ة إرتري�ا اjن الق�وى الكامن�ة ف�ي أوس�اط الش�باب  ويمثل ا�تح�اد
ا�رتري للحفاظ على تاريخ ومكتسبات  الشعب ا�رتري والعمل عل�ى تحقي�ق أمنيات�ه  

  .بالتفاني في العمل الجاد والوفاء 
  3المادة  

  الرمز
  يُقترح من ِقبل فنيين مختصين ويُصادق عليه المكتب التنفيذي      

  4  المادة
  المقر
يكون مقر المكتب المركزي لoتحاد الوطني لش�باب وطلب�ة إرتري�ا ف�ي العاص�مة       

  .ا�رترية  أسمرا
  5المادة  

  لسان ا�تحاد
 .تكون مجلة الشباب ھي لسان حال ا�تحاد الوطني لشباب وطلبة إرتريا              



  الفصل الثاني
  الرسالة وا�ھداف والروئ

   6المادة  
  الروئ
  إعداد شباب قوي ومعافى يشارك بوعي وأمانة ومسؤولية في كل قضايا الوطن       

  الرسالة
  .تنشئة شباب قوي ومعافي تحت كل الظروف         
  7المادة  

  ا7ھداف ا7ساسية
تنش��ئة ش��باب يحت��رم ثقافت��ه الوطني��ة ويفتخ��ر بھويت��ه  ويتمي��ز ب��وعي  وروئ  •

 .متنوعة
ث�ورة ومتطلع�اً للتط�ور وق�ادراً عل�ى تحم�ل أمان�ة إعداد شباب مؤمن�اً بمب�ادئ ال •

 .الشھداء ومتفانياً في بناء الوطن ومدركاً لمسؤولياته الوطنية والقيادية
إع��داد ش��باب ق��ادراً عل��ى تحم��ل مس��ؤولياته السياس��ية وا�قتص��ادية والثقافي��ة ،  •

 .مدركاً Zھداف ا�تحاد وفاع<ً في برامجه ونزيھاً في المھام الموكلة له 
لعم��ل عل��ى تنفي��ذ الب��رامج والخط��ط الت��ى تھ��دف لتحقي��ق طموح��ات الش��باب ، ا •

 .والمشاركة في ترجمتھا على أرض الواقع 
وضع برامج تُلب�ي رغب�ات الش�باب ف�ي مج�ا;ت الرياض�ة ، التعل�يم ، الترفي�ه،  •

الف���ن، البح���وث ،ا�ختراع���ات  ، النقاش���ات والح���وارات ، وأن تتص���ف تل���ك 
 .ن قادرة على إجتذاب الشباب وتطوير قدراتھم البرامج با�ستمرارية وتكو

العمل من أج�ل أن يك�ون الطلب�ة ف�ي ك�ل المس�تويات راغب�ين ف�ي العل�م والف�ن،  •
أذكي���اء، ُمحب���ين للق���راءة ، ب���احثين ، مبتك���رين ومحت���رمين لثق���افتھم الوطني���ة 

 .ومطورين لھا متفانين في العمل ومنافسين على المستوى الدولي
ھ��ارات الش��باب العام��ل م��ن خ��<ل تأھي��ل وتط��وير العم��ل م��ن أج��ل تط��وير م •

كف��اءاتھم المھني��ة ، ودفعھ��م للتأھي��ل ال��ذاتي لمواكب��ة التط��ور ، م��ن أج��ل زي��ادة 
 .قدراتھم ا�نتاجية والمساھمة بشكل فعال  في التنمية والبناء

تنش��ئة ش��باب مبتك��ر معتم��د عل��ى نفس��ه ،متفائ��ل وق��ادر عل��ى تحم��ل مس��ؤولياته  •
 .والتعامل مع مشاكله

النضال من أجل المساواة بين الجنسين عن طريق نشر التوعية وتعليم ا�ناث   •
وا�ھتم��ام بت��أھيلھن وزي��ادة ق��دراتھن المھني��ة ، ويج��ب عل��ى الش��باب محارب��ة 
المفاھيم التي تقلل من شأن ا�ناث  والعمل على إرساء مبدأ المساواة  والحفاظ 

 .عليه
تعزي�ز الوح�دة الوطني�ة المبني�ة عل�ى التأكيد على المشاركة الفعالة للش�باب ف�ي  •

التنوع والمواخاة ونب�ذ المي�و;ت دون الوطني�ة وأجتث�اث اZفك�ار الض�يقة الت�ى 
 .تتغلغل في أوساط الشباب

 .تأسيس صندوق للتنمية يُشرف ويُتابع نشاطات مؤسسات ا�تحاد المالية •



ة غ��رس مب��دأ إحت��رام  الغي��ر ومس��اعدة الض��عفاء ودع��م أُس��ر الش��ھداء ب��ين فئ�� •
الش��باب ونُص��رة الض��عفاء والمظلم��وين ومحارب��ة ك��ل أش��كال الظل��م والعن��ف 

 .والتمييز 
إھتمام الشباب باZطفال ورعايتھم م�ن أج�ل أن ينعم�وا بطفول�ة مرح�ة وس�عيدة  •

 .وأن يكونوا مثال يَحتذى به اZطفال
ض��مان مش��اركة الش��باب ف��ي نش��اطات ا�تح��اد ف��ي حماي��ة ورعاي��ة الض��واحي  •

م��ن طاق��اتھم وبش��كل طبيع��ي وت��ربيتھم بأس��تمرار لفائ��دة  لoس��تفادة القص��وى
 .ا;جيال الحالية والقادمة

مواجھ��ة التح��ديات ب��روح المس��ؤولية ل��يعم الس��<م أقليمن��ا  والع��الم أجم��ع ،ع��ن  •
طري���ق تنمي���ة التع���اون ف���ي المج���ال ا�قتص���ادي والسياس���ي وتحقي���ق العدال���ة 

يتطل���ب ذل���ك الرق���ي ا�جتماعي���ة والمس���اواة السياس���ية وأحت���رام الثقاف���ات، و
 .بمستوى التعاون والع<قات الخارجية

 

  الفصل الثالث
  حقوق وواجبات ا;عضاء

   8المادة 
  العضوية
س���نة أن ين���ال  40وحت���ى  14يح���ق Zي ش���اب إرت���ري يت���راوح عم���ره ب���ين            

ويُعلن فيه عضوية ا�تحاد الوطني لشباب وطلبة إرتريا، وعليه أن يتقدم بطلب خطي 
التزامه بدستور ا�تحاد وقرارات�ه ومؤسس�اته القيادي�ة ، وأن يش�ارك بفاعلي�ة ف�ي كاف�ة 

  .نشاطات ا�تحاد
  9المادة

  حقوق العضوية
 .المشاركة في كافة نشاطات ا�تحاد •
ح��ق إب��داء ال��رأي بكام��ل الحري��ة ف��ي مختل��ف المس��تويات التنظيمي��ة با�تح��اد  •

 .شطتهوحول برامج ا�تحاد وقراراته وان
 .حق الترشح في قيادة ا�تحاد •
إنتق��اد ا�خط��اء بش��كل بن��اء ، وتق��ديم اjراء الت��ى تس��اعد عل��ى تط��وير عم��ل  •

 .ا�تحاد وتنفيذ برامجه
 .المشاركة في إتخاذ القرارات من مرحلة التخطيط وحتى التنفيذ •
تقديم الشكاوى بالطرق المتعارف عليھ�ا حت�ى تبل�غ المكت�ب التنفي�ذي و م�ن ث�م  •

 .المركزي المجلس
تقديم اjراء الت�ى م�ن ش�أنھا أن تح�افظ عل�ى وح�دة ا�تح�اد وتعزي�ز الممارس�ة  •

 .الديموقراطية في نشاطات ا�تحاد
 .تقدم الصفوف من أجل تنفيذ برامج ا�تحاد •

  



  10المادة 
  الواجبات

 .العمل على حماية ا�تحاد وتطوره والحفاظ على أسرار ا�تحاد •
• � .تحادالمشاركة في تنفيذ برامج ا
 .دفع إشتراكات العضوية •
المشاركة في تنفيذ البرامج السياسية لoتحاد ، وزيادة توعي�ة الش�باب لمحارب�ة  •

اZفك��ار دون الوطني��ة ، واZفك��ار  الھدام��ة الت��ى تُعي��ق ممارس��ة الديموقراطي��ة 
 .على كافة المستويات

 .أن يكون مثال في تطبيق وتنفيذ برامج الخدمة الوطنية •
ا�تح��اد مث��ال يحت��ذى ب��ه ف��ي ا�نض��باط الدراس��ي وإحت��رام أن يك��ون عض��وا  •

 .اللوائح الدراسية وا�ط<ع من أجل المعرفة
 .مواجھة التحديات من أجل تطوير القدرات الذاتية وإثراء التجارب المھنية •
ح��ب الق��راءة وا�ط��<ع ومواجھ��ة الص��عوبات الت��ى تح��ول دون تبن��ي ھواي��ة  •

 .اZھداف القراءة ، لما لھا من دور في تحقيق
 .ممارسة النقد والنقد الذاتي بطرق بناءة وسليمة •
   .الحفاظ على أموال وممتلكات ا�تحاد •
 .المشاركة في اZعمال التنموية وا�قتصادية لoتحاد وللوطن بشكل عام •
 .مد يد العون لcسر المحتاجة  وأُسر الشھداء •

  
  11المادة

  فقدان العضوية
زم بتنفيذ قراراته ولوائحه وبرامج�ه ، وذل�ك يفقد عضوية ا�تحاد كل من لم يلت •

 .بقرارا من مجلس اZقليم
 .يستطيع اي عضو أن يستقيل من عضوية ا�تحاد بأرادته •
 .يفقد العضو العضوية في حالة الوفاة •
  12المادة

  شركاء ا�تحاد وداعميه
يس��تطيع أي ش��خص ي��ؤمن بب��رامج ا�تح��اد وأھداف��ه أن يك��ون ش��ريكا وداعم��ا  •

 .لoتحاد
 .أن تكون ھنالك وعلى كافة المستويات لجان أصدقاء الشباب يجب •
تس��تطيع لج��ان أص��دقاء الش��باب أن تُق��دم الُمقتراح��ات والب��رامج الت��ى تخ��دم  •

 .مصلحة الشباب
شركاء وأصدقاء ا�تحاد يُمكنھم تقديم خدماتھم لoتح�اد بمختل�ف الط�رق وف�ي  •

 .اي زمان ومكان

  
  



  الفصل الرابع
  ظيمية والھيكل التنظيميالقواعد التن

  13 المادة
  القواعد التنظيمية

الق��رارات ووض��ع الب��رامج بط��رق  يعن��ي ذل��ك إتخ�اذالمشLاركة الديموقراطيLLة   •
 .ديموقراطية ،حيث أن المشاركة الديموقراطية ھي أساس العمل في ا�تحاد 

إن الشفافية ف�ي ط�رح اZراء وتحم�ل المس�ؤولية والتع�اون والمناقش�ات البن�اءة  •
 .تساعد على تقوية ا�تحاد وحمايته

يعمل عل�ى محارب�ة التعص�ب والتجمع�ات الھدام�ة ،ع�ن طري�ق توحي�د د ا�تحا •
 .الرؤى والمفاھيم وغرس بذور التعاون والصداقة بين أعضاء ا�تحاد

• �تحاد بط�رق ديموقراطي�ة عل�ى كاف�ة المس�تويات يجب إختيار المسؤولين في ا
ويكون العضو المنتخب مس�ؤو; أم�ام الجھ�ة الت�ى إنتخبت�ه،  وأن تعم�ل القي�ادة 
عل��ى إحت��رام القي��ادة الجماعي��ة ، وذل��ك بتحم��ل المس��ؤولية الفردي��ة عل��ى أرض 

 ..الواقع
ي إن كافة الھيئات القيادية يجب أن تمثل كافة الشباب على كافة المس�تويات وف� •

 .كافة ا�تجاھات
يجب أن تك�ون ھنال�ك ع<ق�ة واض�حة ومتص�لة ومس�تمرة ب�ين كاف�ة مس�تويات  •

 .القيادة داخل ا�تحاد و بين اZعضاء في النشاطات اليومية لoتحاد
تقلي��ل اZخط��اء والن��واقص الت��ى تتجل��ى أثن��اء تنفي��ذ ب��رامج ا�تح��اد وذل��ك ع��ن  •

اءة،  لتفعي��ل مب��دأ الش��فافية طري��ق إعتم��اد مب��دأ النق��د والنق��د ال��ذاتي بط��رق بن��
 .والمحاسبة وذلك لتطوير عمل ا�تحاد على كافة المستويات

ا�تح��اد يمث��ل حرك��ة ديموقراطي��ة عريض��ة للش��باب والط��<ب ، ول��ذلك يُّش��كل  •
 .خ<يا نشطة من أعضاء ه النشطين والواعين

يجب أن تكون القرارات التى تصدر عن ا�تحاد مبنية على دراس�ات وبح�وث  •
وأن تل��ك الق��رارات يج��ب أن تُتخ��ذ بن��اءاً عل��ى نقاش��ات ح��رة م��ن قِب��ل  مرك��زة

 .اZعضاء والمؤسسات المختصة
يجب إعطاء اZولوية في عملية إتخاذ القرارات في العم�ل المؤسس�اتي لل�رؤى  •

وإن الق���رارات الت���ى تف���وز بأغلبي���ة . الجماعي���ة م���ن خ���<ل المش���اركة الفعال���ة
جمي�ع ول�ذلك يج�ب أن يح�رص عل�ى اZصوات تُعتبر ق�رارات ص�ادرة  ع�ن ال

 .تنفيذھا الجميع
إن القاعدة اZساسية لقُدرات ا�تحاد التنظيمية تكمن في طرحه Zفكار تنظيمية  •

دقيقة ومتقدمة من أجل خلق ك�ادر ش�بابي كف�ؤ ومخل�ص يتمي�ز بق�درات قيادي�ة 
ويسعى للتغيير ويك�ون مل�م بعمل�ه Zس�تقطاب الش�باب وإقن�اعھم ، وبھ�ذا يك�ون 

كم�ا . اد فعلياً الوريث لتاريخ البطو;ت والفداء للحركة الش�بابية ا�رتري�ةا�تح
يكون ا�تحاد بذلك ا�ط�ار التنظيم�ي الق�ادر عل�ى ا�س�تجابة لتطلع�ات الش�باب 

  .اjنية والمستقبلية



  14المادة 
 الھيكل التنظيمي

إن الھيك��ل التنظيم��ي لoتح��اد يعتم��د عل��ى المب��ادئ التنظيمي��ة  الت��ى أق��ره  •
�تح��اد ، وھ��و ال��ذي يعم��ل عل��ى ترجم��ة تل��ك اZھ��داف والمب��ادئ عملي��اً ا

ويعم��ل عل��ى إحت��رام الق��انون وتط��وير مؤسس��ات ا�تح��اد والتحفي��ز عل��ى 
 .الديناميكية والشفافية الفعالية والنظام في العمل

 -:يكون شكل الھيئة التنظيمي لoتحاد على الشكل التالي •
  

  
   

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 المؤتمر العام

 المجلس المركزي
 

 اللجنة التنفيذية
 

 رئيس ا�تحاد
 

 المكتب المركزي
 

 ا7قاليم
 

 المديريات
 

 فروع المناطق والمدارس
 

 الوحدات
 



  
  15المادة 

  مؤتمر ا�تحاد
 .المؤتمر العام ھو اعلي سلطة في ا�تحاد •
يُعقد المؤتمر كل اربعة اعوام، وعندما ; يُعقد المؤتمر ف�ي موع�ده المح�دد  •

اعض�اء المجل�س المرك�زي لم�ده  3\2يمكن تَمديد مدة عقده بأصوات ثلث�ي 
 .ستة اشھر

    16المادة   
  عضوية المؤتمر   

م�ن عض�وية الم�ؤتمرمن الممثل�ين ال�ذين ت�م إنتخ�ابھم م�ن القاع�دة % 80 يُشكل •
 .بطرق ديموقراطية

 .من عضوية المؤتمر% 20يجب أن يُشكل كوادر ا�تحاد نسبة ; تتجاوز •
 ).1%+50( يكون النِصاب القانوني للمؤتمر بنسبة   •

  
  17المادة 

  سلطات وصZحيات المؤتمر
 .ى تقرير المجلس المركزيتُقّيم نشاطات ا�تحاد إستناداً عل •
ت���تم مناقش���ة ومص���ادقة المس���ودة المرحلي���ة للب���رامج الت���ى يُق���ِدمھا المجل���س  •

 .المركزي خ<ل الفترة من إنعقاد المؤتمر وحتى  إنعقاد دورته التالية
 .بعد المناقشات يصدر عن المؤتمر القرارات السياسية والتوصيات ال<زمة •
د،  وتك��ون تل��ك الم��واد ض��رورية يمك��ن إض��افة اي م��واد ف��ي دس��تور ا�تح��ا •

 .لتطوير سيرعمل ا�تحاد
 .ينتخب المجلس المركزي وبطرق ديموقراطية قيادات ا�تحاد •
  18المادة 

  المؤتمر الطارئ 
اعض��اء المجل��س  3\2يمك��ن عق��د الم��ؤتمر الط��ارئ بن��اءاً عل��ى طل��ب ثُلث��ي  •

 .المركزي
 .التنفيذي في حال عدم إنعقاد المجلس المركزي يُعقد بدعوة من المكتب •
 .يُناقِش المجلس الطارئ القضايا الذي إنعقد من اجلھا فقط •
م��ن أعض��اء  3\2يكتم��ل النص��اب الق��انوني للم��ؤتمر الط��ارئ بحض��ورثُلثي   •

 .المجلس المركزي
  

  19المادة 
  المجلس المركزي

يُعتب��ر المجل��س المرك��زي اعل��ى س��لطة ف��ي ا�تح��اد ف��ي فت��رة م��ابين إنعق��اد  •
 .المؤتمرين



عض��و ، با�ض��افة ال��ى ث<ث��ة أعض��اء  51س المرك��زي م��ن يتك��ون المجل�� •
 .إحتياط

 .على أعضاء المجلس المركزي أن  ينشطوا في اZقاليم وفي لجان ا�تحاد •
 .1%+50يكون النصاب القانوني Zنعقاد أجتماعات المجلس المركزي  •

  20المادة 
  مھام وصZحيات المجلس المركزي

 .يخضع لدستور الب<د •
 .نفيذ برامج ا�تحادالتخطيط من أجل ت •
ينتخ��ب المجل��س المرك��زي ال��رئيس وأعض��اء المكت��ب التنفي��ذي الب��الغ ع��ددھم  •

 .ثمانية
يقي��يم نش��اطات ا�تح��اد بن��اءاً عل��ى تق��ارير المكت��ب التنفي��ذي ويتخ��ذ الق��رارات   •

 ..وا�جراءات ال<زمة لذلك
 .المصادقة على الميزانية السنوية لoتحاد •
رف�ع مس�توى وع�ي أعض�اء ا�تح�اد لتطبي�ق وضع البرامج التى تس�اعد عل�ى  •

 .البرامج بفاعلية أكبر ِضمن إطار البحوث والدراسات والنقاشات والمنتديات
تخط��يط ووض��ع ب��رامج فعال��ة وقوي��ة وجذاب��ة تُع��زز م��ن مش��اركة الش��باب ف��ي  •

برامج ا�تحاد ، وتأكيد مشاركتھم في الشؤون السياسية وا�قتصادية والثقافي�ة 
 ..وا�جتماعية

 .اية مصالح الشباب ، وخلق قناة بينھم وبين الجھات المختصةحم •
س���ن الل���وائح والق���وانين التنظيمي���ة بش���كل فع���ال لتنظ���يم س���ير عم���ل المجل���س  •

المرك��زي والمكت��ب التنفي��ذي وأقس��ام المكت��ب المرك��زي واZق��اليم وعض��وية 
 .ا�تحاد

 .سن لوائح السلوك لمختلف المستويات القيادية والكوادر •
 .اZمانة الذي يشرف على النشاطات المالية لoتحادإنشاء صندوق  •
 .تقييم تقارير المراجع العام والقسم المالي •
تنفي��ذ ب��رامج تس��اعد عناص��ر ا�تح��اد النش��طة عل��ى تأھي��ل أنفس��ھم، وتط��وير  •

 .قدراتھم الذاتية
 .المصادقة على التقارير التى تُقدم للمؤتمر •
مجل��س أن يعق��د إجتم��اع ، كم��ا يمك��ن للس��تة أش��ھرعق��د إجتماع��ات دوري��ة ك��ل  •

 .من أعضائه أو بدعوة من المكتب التنفيذي 1%+50طارئا بطلب 
يعين أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر، ويسن اللوائح والقوانين الت�ى تُس�ھل  •

 .عملية إختيار الممثلين في المؤتمر
حسم القرارات بأصوات اZغلبية، وإذا م�اتم تس�اوي اZص�وات يلج�أ المجل�س  •

 .يس لحسم القرارلصوت الرئ
  
  



  21المادة 
  صZحيات المكتب التنفيذي

 .يعتبر المكتب التنفيذي أعلى سلطة ما بين انعقاد المجلس المركزي •
 .يتكون المكتب التنفيذي من تسعة أعضاء مفرغين للعمل في ا�تحاد •
في حال غياب أح�د أعض�اء المكت�ب التنفي�ذي Zي س�بب م�ن اZس�باب ، يتح�تم  •

 .زي إختيار بديل لذلك العضوعلى المجلس المرك
  22المادة 

  مھام المكتب التنفيذي
 .متابعة تنفيذ البرامج والقرارات التى يصادق عليھا المجلس المركزي •
 .تقييم تنفيذ البرامج وإصدار القرارات الcزمة لذلك •
 .قيادة ومتابعة نشاطات ا�تحاد في اZقاليم واZقسام المختلفة •
عل�ى زي�ادة وع�ي الش�باب وتوس�يع ثق�افتھم السياس�ية  تنفيذ البرامج التى تساعد •

 .واZخ<قية
 .المصادقة على تعيين مسؤولي اZقسام ومسؤولي اZقاليم •
 .في كل ث<ثة أشھرعقد إجتماعاته  •
 .تقديم تقارير عن نشاطاته للمجلس المركزي •
ي��تم إتخ��اذ أي إج��راء ت��أديبي ض��د عض��و المكت��ب المرك��زي بموافق��ة المجل��س  •

 .المركزي
  23مادة ال

  سلطات ومھام الرئيس
 .يمثل الرئيس أعلى سلطة في ا�تحاد •
 .يدعو ويترأس إجتماعات المجلس المركزي والمكتب التنفيذي •
 .يتابع نشاطات اZقاليم واZقسام إستناداً على برامج المكتب التنفيذي •
 .يعيين مسؤولي اZقاليم واZقسام  قبيل مصادقة المكتب التنفيذي عليھم •
 .شاطات مكتب ا�تحاد المركزييتابع ن •
 .يقدم التقارير الى المكتب التنفيذي •

  24المادة 
  المكتب المركزي وأقاليم ا�تحاد

  -:يتكون المكتب المركزي من اZقسام التالية •
 .قسم البحوث والتطوير �
 .قسم الثقافة وا�ع<م �
 .قسم الع<قات الخارجية �
 .قسم ا�دارة والمالية �
 .قسم المشاريع �

اء المجلس المركزي، وعند الضرورة أداء اZقسام اZخرى في تقييم أد •
 .المكتب المركزي



أقاليم الب<د الستة با�ضافة : تنظيم نشاطات ا�تحاد في  اZقاليم  السبعة •
 .الى أقليم ساوا ومؤسسات التعليم العالي

 .يتولي مسؤولية وإدارة اZقاليم السبعة أعضاء المكتب التنفيذي •
 .لcقاليم من المؤتمر العام لcقاليم في كل أقليم يتم تصعيد مجلس •
يسن المجلس المركزي اللوائح والقوانين الداخلية التى تنظم سير العمل في  •

المديريات والفروع والوحدات ، با�ضافة إلى تحديد الص<حيات 
 .والسلطات والمھام 

 يسن المجلس المركزي اللوائح التى تنظم عمل أقسام المكتب المركزي •
 .با�ضافة لتحديد الص<حيات والمھام والسلطات

  
  الفصل الخامس

  إيرادات ا�تحاد وقواعد المحاسبة
  25المادة 

  إيرادات ا�تحاد
 -:تكون إيرادات ا�تحاد  على الشكل التالي •

 .إشتراكات اZعضاء الشھرية �
 .التبرعات غير المشروطة �
 .النشاطات ا�قتصادية �

  26لمادة ا 
  قواعد المحاسبة

 .يُبنى القسم المالي لoتحاد على الشفافية والمؤسساتية والمحاسبة •
 .يجب أن يكون لoتحاد قسم إداري جيد يحارب الفساد المالي •
يتم مراجعة التحركات المالية لoتحاد عن طريق مراجع مستقل، ومراجع  •

 .داخلي
 .تقدم تقارير المراجع العام للمجلس المركزي •

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الفصل السادس
  أحكام عامة

  27المادة 
  أحكام عامة

 .تخاطب أحكام ونصوص ھذا الدستور الجنسين •
المجلس المركزي يكون مسؤو;ً عن سن القوانين التنظيمية والتوجيھات  •

 .بحيث ; تتناقض مع نصوص الدستور
يل بنوده المؤتمرين، ويتم تعد 3\2يَُصادق على ھذا الدستور بأصوات ثُلثي  •

 .من أعضاء المجلس المركزي 5\4ونصوصه بموافقة 
المؤتمر العام ھو صاحب الحق في حل ا�تحاد ، شريطة أن  يصوت على  •

 .من العضوية في مؤتمرين متتاليين 5\4مشروعية قرار الحل 
المجلس المركز ھو المرجع الوحيد بين إنعقاد المؤتمرين في تفسير أحكام  •

 .مل مسؤولية ذلك أمام المؤتمرونصوص الدستور ، ويتح
 ...تكون ا�نتخابات على كل المستويات با�قتراع السري •

  
  
  

  !!النصر للجماھير
 المؤتمر الثامن ل`تحاد الوطني لشباب وطلبة ارتريا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


